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Index Startkoers Eindkoers Mutatie

AEX (NL) 761,50 744,89 - 2,18%

DAX (DE) 15.404,83 15.033,22 - 2,42%

CAC (FR) 7.011,60 6.929,63 - 1,27%

S&P500 (VS) 4.415,45 4.349,22 - 1,50%

NASDAQ (VS) 14.242,75 14.004,90 - 1,67%

Wekelijkse mutatie van 5 belangrijk indices

Fundamentele macro-analyse - Het laatste nieuws
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Hoe hebben de indices afgelopen week gepresteerd?

Buiten de situatie in Rusland/Oekraïne was de macro-economische agenda afgelopen week vrij
leeg. Deze situatie is was de gemoederen momenteel enorm bezig houdt. Op maandag zou er een
noodvergadering zijn van de Fed omtrent de rente en het monetaire beleid, alvast inspelend op de
situatie in Oekraïne. Tot een vergadering is het nooit gekomen en tot een nieuw besluit al helemaal
niet. 

Hoe de situatie nu is in Oekraïne weet ik niet precies. Wat ik wel weet, is dat situaties als deze niet
goed zijn voor de aandelenmarkt. Er heerst onzekerheid en beleggers nemen risico af. Er is maar
één ontsteking nodig om de vlam in de pan aan te steken. Beleggers weten dat en kiezen alvast
eieren voor hun geld. Dit past overigens binnen het plaatje van het algehele sentiment waarin
beleggers risico afnemen als gevolg van de hoge inflatie en stijgende rentes. 

Er zijn veel signalen die wijzen op veel verkoopdruk. Het is dan ook zaak om zo voorzichtig
mogelijk te zijn, risico af te nemen en toevlucht te zoeken naar veiligere beleggingen. Althans, dat
is mijn aanvalsplan. Vooral van goud verwacht ik dat het goed zal presteren. In mijn laatste
analyse doe ik daar een deepdive in.



Technische macro-analyse - De trend in de markt
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De week een highlight voor de Dow Jones. Prijsactie van de Dow Jones en de S&P500 en
NASDAQ heeft de koersbewegingen gedomineerd. Maar ik denk dat de prijsactie van de
eerstgenoemde het meest tot de verbeelding zal spreken. 

In de Dow Jones is een marktstructuur van higher highs en higher lows te herkennen. De lows
vormden een sterke steun-/trendlijn. Na de laatste higher high zakte de index door de
steun-/trendlijn. Dit gebeurde onder invloed van een bearish divergence in de RSI en in combinatie
met fundamental turmoil. Dit was het moment waarop de Fed een besluit gaf omtrent de rente. Te
zien is dat de steun-/trendlijn nooit volledig gebroken en geretest is. De lijn is gereclaimed en de
index heeft een nieuwe high gezet boven deze lijn. Echter, dit is een lagere top dan de vorige top
(lower high) en daarmee is de marktstructuur van een opwaartse trend gebroken. Na de lower high
vond de index nogmaals steun in de oude steun-/trendlijn. Ook dit was maar van korte duur nu niet
veel later de index hier doorheen zakte.

Afgelopen week was er een strijd gaan tussen opwaartse druk (buying power) vanuit de Dow Jones
tegen neerwaartse druk (selling pressure) vanuit de S&P500 en NASDAQ. De twee laatste indices
stuitten op weerstand op een belangrijk niveau dat gereclaimed moest worden voor meer
bullishness. Weerstand was te sterk en de reclaim bleef uit. Dit zorgde er ook voor dat de Dow
Jones door de steun-/trendlijn is gezakt. Als de Dow Jones deze lijn niet kan reclaimen (opnieuw
erboven stijgen en een bodem erop zetten), ziet het er heel bearish uit. Helemaal wanneer de steun-
trendlijn als nieuwe weerstand wordt geretest. Die retest zou ik ter harte nemen om uit te schalen
uit risicovolle assets.

De markt valt tussen wal en schip. Steun en weerstand houden (hielden) markt in check.

https://www.tradingview.com/i/hQlOqZE2/
https://www.tradingview.com/i/x7y8TX6b/


Technische macro-analyse - De trend in de markt
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Deze week wilde ik ook nog een deepdive doen in de Europese indices, en meer in het bijzonder
de AEX.

Voor de AEX is een dead cross in de Moving Averages aanstaande. Dit is wanneer de Moving
Averages op 50 dagen (MA50) de Moving Average op 200 dagen (MA200) van boven naar
beneden doorkruist. In indices is dit een redelijk sterk signaal voor meer bearishness. Tegelijk met
de dead cross is er in de index ook een hoofd-en-schouderspatroon aan het vormen. Dit doet bij
mij de alarmbellen rinkelen voor aanstaande verdere correctie of bearmarkt. 

Ik ben in het verleden gedoken en ik heb de toppen voorafgaand vorige bearmarkten geanalyseerd.
Verontrustend genoeg zijn er veel overeenkomsten tussen de top van 2000 en 2007, en in de
prijsactie zoals de AEX die nu voorschotelt. De signalen van een top zijn: een dead cross in de
Moving Averages op de daily, een hoofd-en-schouderspatroon met een of meer dead cat bounces
en de RSI onder de 30. Dat laatste is in de huidige prijsactie nog niet te zien. Maar als de trend
zich zo doorzet, zal dat niet lang meer duren.

De Duitse Dax is nu een dead cross aan het maken in een prijsactie dat lijkt op distributie. De
Franse CAC staat op het punt om neerwaarts uit te breken een de opwaartse channel. De trend in
de algemene markt (zo noem ik het) is zo sterk als het gemiddelde van de prijsactie van alle
indices bij elkaar. Zo goed als alle indices duiden op bearishness en dat is een duidelijk teken dat
de trend aan het omkeren is van bullish naar bearish, oftewel van bullmarkt naar bearmarkt. De
signalen hebben zich nog niet in complete volledigheid voorgedaan. Maar ik vind dit al reden
genoeg om risicovolle posities te verlaten en in te schalen in defensieve posities en safe havens.
Zodra de signalen voor een bearmarkt zich in volledigheid voordoen is het tijd om naar shorts te
kijken. De dead cat bounce is het ideale moment om te shorten.

Extra: Analyse van de Nederlandse en andere Europese indices

https://www.tradingview.com/i/ybFK0r2U/
https://www.tradingview.com/i/l8yEL0SB/
https://www.tradingview.com/i/WcSHwMwS/
https://www.tradingview.com/i/6HvSQrEq/


Aandelenanalyse - Terugblik op de vorige analyses
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Philip Morris

Western Union

Falcon Minerals

Het aandeel Philip Morris is in de eerste paar dagen van de week alleen maar verder gestegen. Het
zou iets te enthousiast zijn geweest om in deze rally te kopen. Op dit moment is het verstandiger
om nog even te wachten op de pullback die het aandeel idealiter terugbrengt tot de lijn waar het
doorheen is gebroken. Het onderste entry-punt zal het aandeel niet meer halen. Bekijk hier de
chart.

Het aandeel International Paper Company bevindt zich bijna weer in support/demand. Wanneer
het aandeel de zone respecteert en omhoog bouncet, dan is het een mooi moment om in te stappen.
Op dit moment kan het aandeel ook nog door de zone zakken om een hoofd-en-schouderspatroon
te vormen. Het aandeel biedt hoe dan ook een royaal dividend aan van ruim 4%. Bekijk hier de
chart.

Het aandeel Falcon Minerals heeft de setup nagenoeg volledig uitgespeeld. Het aandeel is gezakt
na de rally om vervolgens vanaf demand weer te stijgen. Ik zie dat het aandeel het groene vlak uit
de chart van vorige niet helemaal heeft bereikt, maar op een ander punt is gereversed. De
bovenkant van het groene vlak was in de chart de vorige high. Met de kennis van nu wordt
duidelijk dat het aandeel is opgevangen in demand voorafgaand aan de stijging. Demand is in deze
de laatste 'inbalance' candle voor een (in dit geval) grote groene candle. Een inbalance candle is
een candle met een body die minder dan de helft van de gehele candle uitmaakt. Dit is een candle
waar kopers en verkopers met elkaar de strijd aangaan en elkaar redelijk in evenwicht houden. Bij
demand komen de kopers als winnaar uit de bus. Buying power is sterker dan selling pressure. Het
aandeel is waarschijnlijk om hier opnieuw buying te genieten wanneer het in deze zone komt.
Bekijk hier de chart.

In dit gedeelte worden analyses van aandelen gemaakt. Op deze pagina blik ik terug op de analyses
van vorige week. Op de volgende pagina's worden nieuwe analyses van aandelen gemaakt.
Aandelen worden geselecteerd op een goede fundamentele en technische eigenschappen. Aandelen
worden bovendien geselecteerd conform het sentiment in de markt.

https://www.tradingview.com/i/ggkjzuBD/
https://www.tradingview.com/i/Zo6PaXBX/
https://www.tradingview.com/i/fmgKHBaV/


Aandelenanalyse - Vooruitblik naar volgende week 
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Brunel

Het aandeel Brunel heeft een sterke week achter de rug. In de aanloop naar de kwartaalcijfers
maakte het aandeel een mooie rally. En die cijfers vielen zeker niet tegen. De omzet steeg op
kwartaalbasis met 17%. De winst steeg zelfs met 23%. Wat nog interessanter is, is dat het bedrijf
een nieuw dividend heeft voorgesteld. Over 2021 keerde het bedrijf €0,26 dividend uit per aandeel.
Voor 2022 heeft Brunel een dividend voorgesteld van €0,45 per aandeel. Dit is een stijging van
ruim 50%. Zelfs met deze stijging blijft er voldoende cashpositie over. Driekwart van de winst
wordt namelijk uitgekeerd in de vorm van dividend. Sterke fundamentals voor dit bedrijf dus.
Naast fundamenteel is het bedrijf ook technisch interessant. Het aandeel is namelijk in de aanloop
en tijdens de bekendmaking van de cijfers opwaarts uitgebroken uit een zijwaartse channel / range.
De range kan in dezen dus gezien worden als consolidatie en continuatiepatroon. Komend vanaf
een stijging, zijwaarts rangen en vervolgens opwaarts uitbreken wordt gezien als continuatie. In
zulke gevallen tradet een aandeel feitelijk van level tot level. In een range tradet het aandeel van de
onderkant naar de bovenkant, en andersom. Daarbinnen is er bijna altijd een mid-range dat
regelmatig wordt gerespecteerd. Met de 'parallel channel'-tool in TradingView zijn deze ranges
eenvoudig te maken. Nu het aandeel van level tot level tradet, kunnen er aan de bovenkant van de
range nieuwe levels worden gevonden welke het aandeel met grote waarschijnlijkheid zal
respecteren. Een van de manieren om nieuwe levels te maken is om de parallel channel te kopiëren
en bovenop de oude channel te plakken. Dit geeft een nieuwe channel/range met een mid-range.
Deze levels worden vaak gerespecteerd. Ook zijn horizontale zones uit het verleden vaak punten
waar een aandeel een top of bodem maakt. Deze zijn het best te herkennen op de wekelijkse
grafiek of maandelijkse grafiek. Je kunt beargumenteren dat wanneer een level eenmaal is
uitgenomen het niet meer geldig is. Maar de ervaring leert dat traders dit soort levels toch graag
blijven aannemen als koop- of verkoopmomenten (entry's / TP's). Voor nu is het zaak dat Brunel
de voormalige weerstand, of bovenkant van de oude range, omtovert tot steun. Deze retest maakt
voor een mooi instapmoment tot een of meer van de aangegeven verkooplevels.

https://www.tradingview.com/i/XkdWlZRV/


Het aandeel Unum Group laat een verandering in marktstructuur zien. De markt - en aandelen -
bewegen altijd in fractals, oftewel up en down swings. Het beweegt nooit in een rechte lijn
omhoog of omlaag (of zijwaarts). En zijn altijd toppen en bodems. Een opwaartse trend, of
uptrend, bestaat uit een serie van higher highs (HH) en higher lows (HL). De neerwaartse trend, of
downtrend, bestaat uit een serie van lower higher (LH) en lower lows (LL). Dit wordt ook wel
marktstructuur genoemd. De trend is in stand zolang de structuur in stand is. Dit werkt op alle
timeframes. Bij een breuk van de structuur kun je er dus vanuit gaan dat de trend is gebroken. Een
voorbeeld uit de praktijk is hierboven te zien. In de prijsactie is de structuur van uptrend naar
downtrend naar uptrend gegaan. Het aandeel zit op dit moment in een uptrend. In deze uptrend is
het aandeel op weg naar interessant level, namelijk de mid-range van een grote en langdurige
range. Ik zie deze mid-range zelfs als rand van een kopje met handvatpatroon. Als ik uitzoom naar
de wekelijkse grafiek is dit beter te zien. Vooralsnog geldt dit level als weerstand. Maar wanneer
het aandeel deze weerstand doorbreekt, komt het opnieuw in de bovenkant van de range. Hier is
nog voldoende ruimte voor het aandeel om terrein te winnen. In de wekelijkse grafiek heb ik ook
de fundamenals zichtbaar gemaakt. Fundamenteel staat dit bedrijf er enorm sterk voor. Wat verder
mooi is aan de fundamentals, is het dividend. Op dit moment keert het bedrijf en dividend uit
tegen een yield van 4,16%. Het dividend zal zoals het er nu uitziet alleen maar blijven stijgen en
met een payout ratio van 29% zijn is het dividend goed gedekt door de winsten van het bedrijf. De
p/e-ratio is met 7 laag en daarmee is het aandeel goedkoop gewaardeerd. Ook zullen de omzet en
winst volgens de ramingen blijven stijgen. Hier is de een volledige fundamentele analyse te zien.
Dit geeft een duidelijk beeld van de fundamentele stand van zaken. Ik ben positief over dit
aandeel, helemaal wanneer de midrange wordt gereclaimed en het aandeel de bovenste helft van de
range betreedt.

Aandelenanalyse - Vooruitblik naar volgende week 
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Unum Group

https://www.tradingview.com/i/LV5Uu3VJ/
https://simplywall.st/stocks/us/insurance/nyse-unm/unum-group


Aandelenanalyse - Vooruitblik naar volgende week 
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Barrick Gold (+ Gold)

Het aandeel Barrick Gold heeft in de afgelopen anderhalve week een enorme run gemaakt. Er zijn
drie confluences samengekomen welke de koers van dit aandeel een flinke zet hebben gegeven. De
eerste is de uitbraak uit de neerwaartse wig. Zulke prijspatronen hebben krachtige gevolgen
wanneer het aandeel hier opwaarts uitbraak. Ongeveer tegelijkertijd publiceerde het bedrijf
kwartaalcijfers. Deze bleken een stuk beter dan verwacht. Bovendien kondigde het bedrijf een
aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1 miljard dollar. Dit betekent een nieuwe koper in
de markt die voor 1 miljard dollar aan aandelen koopt. Of de huidige rally al deels het gevolg is
van buy orders van het bedrijf zelf kan ik niet met zekerheid zeggen. Wat ik wel weet is dat zulk
nieuws de koers van een aandeel doorgaans goed doet. Zo ook hier. De derde confluence is de prijs
van goud zelf. De winst van dit bedrijf is sterk afhankelijk van de goudkoers. Hoe hoger de
goudkoers, hoe hoger de prijzen zijn die dit bedrijf kan rekenen. En dus, hoe meer winst het bedrijf
kan maken. Het bedrijf mijnt en bewerkt goud en verkoopt dit. Met de oplopende spanningen
tussen Rusland en Oekraïne is er meer vraag ontstaan voor goud (ook olie deed het goed).
Beleggers trekken steeds meer naar de safe havens toe en goud is daar bij uitstek een voorbeeld
van. Ook technisch ligt de goudkoers er uitstekend bij. Meer dan uitstekend zelfs. Goud is
uitgebroken uit een accumulatiezone. Vanaf hier zie ik goud een flinke run maken. Mochten de
spanningen aanhouden, en mocht de economie en markt steeds meer bergafwaarts gaan, dan zie ik
steeds meer vraag naar goud ontstaan. Op de wekelijkse grafiek ziet het er ook goed uit voor een
nieuwe run omhoog. Bij de volgende pullback ben ik van plan om heavy in goud te schalen.
Datzelfde geldt voor het aandeel Barrick Gold overigens. In de volgende pullback ben ik van plan
hier in te schalen. Idealiter is een koers van 20,50 mijn buying zone. Kijkend naar de wekelijkse
grafiek doet dit aandeel mooi dingen na een uitbraak uit een neerwaartse wig. Voor de dubbele
exposure ben ik niet bang. Normaliter wil je een van de twee assets kiezen. Maar met goud als safe
haven en de huidige fundamentele en technische ontwikkelingen op macroniveau, verwacht ik
juist dat dit goed zal uitpakken.

https://www.tradingview.com/i/y6cZ9Npu/
https://www.tradingview.com/i/y6cZ9Npu/
https://www.tradingview.com/i/CzdgkoUd/
https://www.tradingview.com/i/gUpjcWKC/


Syndicaet Stocktracking
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Syndicaet Stocktracker week 8

Update portfolio

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q6FEplTcZs1vSUBPFi-
2_tPjTKwCR0k1rNTeDcw0KQQ/edit?usp=sharing

Winst/verlies:     37,86
Als percentage:   0,38%

De afgelopen week heb ik twee aandelen aan de portfolio toegevoegd. Het aandeel Scor heb ik
toegevoegd tijdens de retest van de voormalige weerstand. Het aandeel Altria op de doorbraak van
de bovengrens van de driehoek. De wekelijkse grafiek ziet er ook goed uit. Beiden zijn
waardeaandelen met hoge dividendyields. Scor heeft een yield van 6%, Altria een yield van 7%.
Hierna ben ik van plan om goud of het aandeel Barrick Gold aan de portfolio toe te voegen.

In de Stocktracker worden de gemaakte analyses bijgehouden. Iedere analyse verloopt, mits de
setup zich juist ontwikkelt, hetzelfde proces. Een analyse gaat van ‘open’ naar ‘lopend’ naar
‘gesloten’ om het gehele verloop van een trade te monitoren met winst- en verliespercentages.
Naast het tracken van de aandelen houden wij ook een schaduwportfolio aan waarin wij een
portefeuille samenstellen en managen op basis van de gemaakte analyses. Dit draagt bij aan de
transparantie van de analyses en leert je meteen hoe je zelf een portefeuille kunt opbouwen en
beheren.

De spelregels van de Stocktracker staan in de Stocktracker zelf. Ieder tabblad heeft zijn eigen
tabblad. De Stocktracker bestaat uit de volgende tabbladen: Algemeen, Open, Lopend, Gesloten,
Portfolio & Rendementcalculator.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V20C7Hh-hhs_-7IrWidxCgHF_IoNRzqUU4sBlfYpHVU/edit?usp=sharing
https://www.tradingview.com/i/pY1OdjrW/
https://www.tradingview.com/i/UOdQSFAf/
https://www.tradingview.com/i/8GZYFrEz/


Vorige week heb ik aangekaart dat de Point of Control (rode lijn) een niveau was waar Bitcoin
steun en weerstand uit ondervond. Uit dit niveau heeft Bitcoin afgelopen ook steun geput. Echter,
hier is het uiteindelijk doorheen gezakt. Met de daling is Bitcoin eveneens door een trendlijn
gezakt. Prijsactie is bearish aan het worden. De daling is terechtgekomen op de midrange van de
totale range. Toprange is de bovenkant, bottomrange is de onderkant. Met de midrange valt samen
een vorige high. Op dit moment consolideert Bitcoin op en rond dit niveau. Prijsactie ziet eruit
alsof Bitcoin nog een stapje lager gaat om de Value Area Low op zoeken in combinatie met een 4-
uurs demand zone. De Value Area Low is de groene lijn. Dit is de lijn die de grens markeert tussen
blauw-geel gekleurde balken en de half doorzichtige. De volledig gekleurde, het gebied tussen de
Value Area Low en Value Area High is waar het meeste volume wordt verhandeld binnen een
range. Op de grenzen van dit gebied (VaH & VaL) wordt vaak veel volume verhandeld. Hier vindt
doorgaans een reactie plaats. Ook nu verwacht ik daar een bounce. Voor nu kan ik nog niet verder
kijken, maar ik verwacht dat Bitcoin nog even in deze range blijft bewegen. 

Cryptomarkt-analyse
Bitcoin

Meer leren over crypto?
WhatsNext Investment Community is een investeringscommunity 
met een bijzondere focus op informatie en educatie op het gebied
van cryptocurrency. Ik werk met dit bedrijf samen als de aandelen-
specialist/coach. Ik kan met recht zeggen dat het de juiste plek is om
meer over crypto te leren. Het niveau qua kennis en ervaring is hoog.

Bekijk het aanbod

https://www.paypro.nl/producten/WhatsNext_Premium/86192/97186
https://www.paypro.nl/producten/WhatsNext_Premium/86192/97186
https://www.paypro.nl/producten/WhatsNext_Premium/86192/97186
https://www.paypro.nl/producten/WhatsNext_Premium/86192/97186

